Rom Car Automotive Service Center

34 PROGRAME ROMÂNEŞTI
Preţul începe de la $38 pe lună. Nu este nevoie
de computer. Doar de internet şi TV.
Pentru instalări

Servicii AUTO
- MECANIC
- ELECTRICIAN
- VOPSITORIE

519-594-1712
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* Luni 4 decembrie - Sf. M. Mc. Varvara * Miercuri 6 decembrie - Sf.Ierarh Nicolae * Luni 11 decembrie - Sf. Cuv. Daniil Stâlpnicul şi Luca cel Nou *

1 DECEMBRIE
LA MULŢI ANI
ROMÂNIA

CORALA
ARMONIA

Concertul de Colinde
16 decembrie 2017
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Biserica Română Baptistă Speranţa
din Kitchener

Seară de Colinde
vechi şi noi pag.4

REVELIOANE
ROMÂNEŞTI

SERBĂRI
DE CRĂCIUN
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ZIUA NAŢIONALĂ
A ROMÂNIEI
sărbătorită la biserica
Sf.Ilie, din Schomberg
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Toronto:
A118-3351 Markham
Road, M1X 0A6

Kitchener:
595 King St. East

Toll Free:
1-844-627-4727

Fax:647-931-4410
office@masgraslaw.ca

www.masgraslaw.ca

CREMA PASTRY & BAKE SHOP
DOBOŞ * COZONACI * PRĂJITURI
DE CIOCOLATĂ CU CREME
DIVERSE * PRODUSE GUSTOASE
DE PATISERIE * FURSECURI *

519-578-2760
421 Greenbrook Dr., Kitchener, Unit 17
În spatele magazinului Giant Tiger

CHERRY ON TOP
COFETARIE în

LONDON, ONTARIO
Torturi, prajituri, macarons
si alte dulciuri facute la
comanda, din ingrediente
naturale, pentru Sarbatori
si evenimentele speciale
din viata dumneavoastra.
Pentru
comenzi
pe
Facebook şi Instagram:
cherryontopcakedesigns,
si la numarul de telefon

306 515 4615

ROCARGO EXPRESS
TRANSPORT COLETE
Canada - România

Acceptăm pachete până la 70lb. Orar: 3pm - 10pm

519-745-5726 (fam.BURCĂ)

Watersofteners

AVEM SOFTENERS CU CHLORINE REMOVER

SOFTENERS
$1075 CASH & CARRY

(Installed)

www.adrianswatersofteners.c o m

519-778-1413
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SIMONA CATRINA (1967-2017)

Am mintit de cand
ma stiu cerul verii
straveziu
- partea a doua -

Vis fals si uz de vis fals
Nu mai am incredere in mine, m-am
mintit de prea multe ori. De cite ori
vreun gind deschide discutia, bag
nasul in ziar, ma fac ca nu-l aud. Incerc
citeodata, prin viclenie, sa ma conving
ca iertarea e un sentiment crestinesc,
decupat din Biblie cred, si sint datoare
moral sa rabd orice magnitudine a unui
pocinog amoros. Ca femeia e facuta sa
indure, inca de pe vremea cind sefele,
masina de spalat si anestezia epidurala
nu se inventasera. Ca, daca nu treci
peste tradarile barbatului tau, locurile
din Rai sint doar cu plata, nu la liber. Si
sponsori pentru fericirea vesnica n-am
gasit, n-am priceperi in marketingul de
serotonina, abia daca am dibuit solutii
pentru cite-o veselie provizorie (mai
degraba stimulata de un whiskey bun
decit de vreun extaz in carne si oase).
Ce mi-as mai putea spune ca sa am ceva
credit in ochii mei, cind nici juramintele
pe care mi le trintesc privindu-ma in
oglinda vasului de inox (in care inca mai
incerc sa aplic reteta perfecta de sos,
pentru omul pe care-l iubesc ciudat) nu
sint vreo garantie a consecventei mele?
La inceput, mi-era frica sa ma mint,
stiam ca am sa ma prind cu minciuna.
Prima data cind mi-am dat seama ca
n-am nici o jena fata de propria-mi pace
interioara a fost cind iubitul meu din
liceu n-a sunat cind a zis, iar eu n-aveam
curaj sa sun la Urgente dupa el, fiindca
ma temeam ca suna el intre timp si
gaseste firul ocupat. A fost un cerc vicios
de aberatii frumoase.
Aveam o prietena care a gasit explicatii
elocvente pentru fiecare avort pe care
l-a facut, pentru ca la final sa gaseasca
argumente, din aceeasi colectie, pentru
dependenta ei de alcool si de minciunibumerang. Ma uitam atunci la ea cu ochi
cind mici, cind mari, apoi in sfirsit i-am
adus la dimensiunea standard, deoarece
incepusem sa realizez ca agonia ei nu era
decit traducerea rasolita a metehnelor
feminine in speta clasice.
Nu incerc anumite fapte fiindca nu am
nici o sansa - asta-mi racnesc in gind
de cite ori vad ca a trecut o zi in care,
nestiind ce sa fac mai intii din cele o
suta de treburi presante, nu fac nici una.
Nu ma rup de barbatul infam, n-am
orgoliu, nu lupt, fiindca moliciunea e
semn de noblete, mie asa mi s-a parut,
din pozitia in care ma aflu (prin peluza
intelepciunii). Asa am decodificat eu
noroacele, dupa reguli cusute cu ata
alba.

mai intii
Mi-amintesc de prima minciuna pe
care mi-am spus-o, cu o abilitate
infricosatoare (un psiholog din Galati
s-a oferit sa-si faca masteratul pe tema
asta): aveam doi ani jumate, s-a nascut
fratele meu si, cind l-am vazut, am cerut
ostentativ pepene si am decis ca biziitorul
din carucior imi va fi indiferent – pentru
ca nu e asa frumos ca mine. Dar, in puful
creierasului meu, stiam ca el era frumos,
fiindca era gras - virtute care mie atunci
imi lipsea si, in chip sarcastic, a aparut
mult mai tirziu, cind ma puteam lipsi.
Asa am invatat sa ma mint si, cu timpul,
deprinderea a devenit artizanat, apoi arta
veritabila.
La scoala, m-am mintit ca a fi destept e
mai important decit a fi frumos. Aveam
destui de zece, dar putine indrazneli
populare. Iubeam un baiat care era
genial la matematica, eu ma invirteam
destul de bine la româna, dar cind a fost
sa ne unim singuratatile si probele de
examen pentru treapta, a iesit prost. Ca,
tocmai cind credeam ca ma saruta si-o sa
vad si eu cum e, a aparut in coltul strazii
o colega al carei tata lucra in Libia si-i
trimitea blugi bestiali. Si ea l-a cistigat
pe Sorin la baraj, mai ales ca ea avea
si par inelat, precum si pistrui in doze
homeopatice, exact citi ii trebuiau ca sa
iste primele fantezii ale unui adolescent
placut derutat.
Am uitat Sorinul, am pastrat minciuna.
Zeci de ani din viata am sperat ca sufletul
si imaginatia pot alcatui un afrodisiac
valid.
Daca beau ceva, mai cred si azi naluca
asta. De cite ori vad militanti Greenpeace
la televizor, imi dau lacrimile si astept
o revolutie organica, o propaganda
pentru valorile pitite-n dosul celulitei,
in unghiul mort al sex-appeal-ului, adica
acolo unde-mi ascund eu calitatile. Nu le
vede multa lume, desi am lasat descuiat.
Dar se pare ca lacatele incita mai mult
decit balamaua indulgenta.
Sint cea mai mincinoasa femeie pe care
o cunosc, dar am cel putin satisfactia
ca infractiunea e furnizata de rotirea
cadrelor. Provine din interior.
„N-am facut nici un copil fiindca n-au
vrut tatii lor“ – asa spun de fiecare data
cind doctorita la care ma duc sa efectuez
pacatul strigator la cer ma avertizeaza ca
ar fi cam ultima sansa. „N-am sa sufar
niciodata din cauza ca n-am copii“ – asa
spun, plingind in hohote, de fiecare data
cind ies din cabinetul doctoritei.

Sorin si copacul sub care m-am mintit

Simona Catrina

EMIL BALEA B.Sc.

Financial Security Advisor
Insurance Broker, Membru ADVOCIS
EmilBalea@insurefinancial.ca
INSURANCE
INVESTMENTS
- Life & Accidental Death
- RRSP / RESP / TFSA
- Disability & Critical Illness
- Segregated Funds
- Mortgage & Credit Protection
BANKING
- Health and Dental
- Mortgages & Loans
- Travel / Visitor
- Lines of Credit

519-781-2069

Adrian Florea

Real Estate Sales Representative
A Realtor - A Drone - A Home
Cell: 519-722-2545
Office: 519-744-7133
adrianflorea3@gmail.com

Oare de ce m-ai alege chiar pe mine din pleiada
agenților imobiliari? Sună și te vei lămuri! Cei
care au făcut-o știu deja răspunsul. Află și TU!

THE VILLAGE DENTAL CENTRE - Dr. SIMONA RUSU
Cabinet stomatologic - oferim tratamente dentare variate şi de calitate pentru întreaga familie.

Pt fiecare pacient nou oferim tratament gratuit de albire a dinţilor cu
fiecare examinare şi curăţire a dinţilor – ofertă pe timp limitat.
Urgenţele şi pacienţii noi sunt oricând bineveniţi. Vizitaţi-ne în
Belmont Village! 665 Belmont Ave.W. - www.yoursmilecentre.com

519-745-6722, Kitchener, On, villagedental665@rogers.com
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Centrul Cultural Românesc “BANATUL”
2150 Bleams Rd, Kitchener

ROMANIAN CULTURAL ASSOCIATION ”BANATUL”
şi Parohia Ortodoxă Română “Sf.Ioan Botezătorul”
vă invită la evenimentul mult aşteptat de românii din Ontario:

REVELION

2018

31 DECEMBRIE 2017 la Sala Mare - orele 7:00 PM – 3:00 AM
Preţul este:

Adult $80/persoană

-Seniori (de la 65ani) $60/persoană
-Între 7-17 ani $30/persoană
-sub 6 ani GRATUIT-fără loc la masă

După 15 Decembrie
biletele sunt
$100, $80 si $50
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KITCHENER

Biserica Română Baptistă
Speranţa vă invită duminică,
17 decembrie 2017 la o seară
de Colinde: vechi şi noi; ora 5
pm. Vom încheia seara printr-o
masă de dragoste. Locaţia: 135
Highland Road West, Kitchener.
Vă aşteptăm.

MENIUL inclus în preţul biletului cuprinde:
•
Aperitive (cârnaţi, şuncă, brânză, măsline, crackers)
•
Cotlet de vită, schnitzel de porc, salată verde, cartofi
•
Sarmale
•
PURCEL LA TAVĂ cu salată de varză - specialitatea serii
•
Desert şi cafea
•
O sticlă de şampanie la fiecare masă
CASH BAR : Vin, tărie, bere, sucuri, apă (licenţa de alcool nu permite aducerea
băuturii de acasă)
DJ John Grnca va oferi celor
prezenţi un bogat repertoriu
din
muzica
românească
populară şi uşoară, plus
melodii din topurile actuale
ale muzicii internaţionale.
Vă aşteptăm cu drag!
Biletele se vor procura înainte de eveniment la tel:
şi lăsaţi mesaj. Vă contactăm noi.

519-570-0172

Centrul Cultural Român Banatul din Kitchener

OFERTĂ DE ÎNCHIRIERE
Centrul Cultural Român Banatul de pe 2150 Bleams Road din Kitchener
OFERA SPRE INCHIRIERE spaţiu în cele două săli ale centrului pentru nunţi,
logodne, botezuri, zile de naştere, aniversări, bridal shower, baby shower, pomeni,
spectacole, strângeri de fonduri, întâlniri de afaceri, Christmas parties sau alte ocazii.
SALA MARE are o capacitate de
- 380 de persoane aşezate la mese şi
- 550 pe scaune pentru întâlniri sau spectacole.
SALA MICĂ poate acomoda
- 100 de persoane aşezate la mese şi
- 150 pe scaune pentru şedinţe sau prezentări.
Pentru mai multe informaţii sunaţi la:

519.570.0172

GOLDEN LIFE Financial Corporation

519-743-3031

ASIGURĂRI

* DE VIAŢĂ PE TERMEN SAU PERMANENTE
* MEDICALE VIZITATORI
* PENTRU BOLI CRITICE
* INCAPACITATE DE MUNCĂ TEMPORARĂ
SAU PERMANENTĂ
* ÎMPRUMUTURI BANCARE
(MORTGAGE PROTECTION)

LIVIA CHIRA

555 Burnarmthorpe Rd.W, #305
416-620-0615

FLAV şi TERESA ONSEN
Vânzări şi
cumpărări de
case în

KITCHENER
WATERLOO www.onsenhomes.com
CAMBRIDGE teresa@onsenhomes.com

519-578-7300

Cu multă
şi povaţă, şi-a
românu’
casă. casă.
Cu multă
grijăgrijă
şi povaţă,
şi-aaflat
aflat
românu’
Case vechi,
casenoi,
noi, sunaţi
pe unul
dintredintre
noi ! noi !
Case vechi,
sau sau
case
sunaţi
pe unul
De vindeţi
cumpăraţi, de
noinoi
multe
aflaţi !aflaţi !
De vindeţi
sau sau
cumpăraţi,
dela la
multe

AGENDA ROMÂNEASCĂ
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GENERAL PEDIATRICS AND
PEDIATRIC RHEUMATOLOGY
CLINIC
DANIELA ARDELEAN
MD, PhD, FRCPC
We offer specialized General Pediatric care for newborns and children ≤ 18 yearold:
Newborn care
Pediatric consultations and follow-up visits for children and adolescents
Annual check-up
Vaccinations
Specialized Pediatric Rheumatology consultations and follow-ups for children and
adolescents with the following conditions:
Juvenile idiopathic arthritis, spondylarthopathies, psoriatic arthritis etc
Lupus, antiphospholipid syndrome, Raynaud’s
Dermatomyositis, morfea, scleroderma, sarcoidosis, psoriasis and joints
pain etc.
Periodic fever syndromes (e.g. Familial Mediterranean Fever), recurrent
pericarditis etc
Inflammatory ocular diseases (uveitis) and of salivary glands (recurrent
parotiditis, Sjogren), recurrent mouth ulcerations, chronic recurrent multifocal
osteomyelitis etc
Vasculitis (Henoch–Schönlein purpura, Bechet’s etc)
Other musculoskeletal conditions (hypermobility syndromes, EhlersDanlos, Marfan etc)
We welcome you at the new office located at 1807 Wonderland Road North in
London, ON;

Phone: 519-474-7007; Fax: 1-888-920-5251
WE SPEAK ROMANIAN

ADULŢI: $60
PENSIONARI: $50
COPII SUB 18 ANI: $40

CD IMMIGRATION & SETTLEMENT
vă oferă următoarele servicii:
Asistenţă legală pentru obţinerea:
Rezidenţa Permanentă în cazul în care aveţi
educaţie şi experienţă de muncă pentru una
din meseriile cerute în Canada, în una din
Provincii, sau cu experienţă de muncă
dobândită în Canada.
Rezidenţă Temporară - viză de muncă,
studii, vizită
Obţinerea permisiunii de a angaja un
lucrător străin - Labour Market Impact
Assessment.
Servicii legale pentru familie – sponsorizări,
aplicaţie umanitară, angajare de lucrători
casnici.

Obţinerea cetăţeniei Canadiene.
Asistenţă legală în situaţii deosebite de
refugiat, interdicţie de intrare, detenţie,
aprobare de reintrare, reprezentare în
instanţă.
Servim solicitanţi din: Ontario, Alberta,
British Columbia, Quebec, Saskatchewan,
Manitoba, New Brunswick, Newfoundland
& Labrador, Nova Scotia, Prince Edward
Island, Northwest Territories, Nunavut, and
Yukon.
Vă economisim timp, şi fonduri!
immigrationtocanada@bellnet.ca

1-647-855-2112
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PROTEJAŢI-VĂ FINANCIAR
VIITORUL, CU UN PLAN
SIMPLU ŞI CU RISC REDUS!

Cu Un Partener
De Încredere:
cu aproape 30 ani de experienţă Financiară Canadiană:

OFERIM
CONSULTANŢĂ
FINANCIARĂ GRATUITĂ!

-Planificaţi pensionarea în Canada
-Revizuiţi investiţiile, planul de grup şi insurance periodic!
-Aveţi o a doua opinie să:
- Reduceţi Taxe, şi
- Maximizaţi Dobânda primită
Vă ajutăm Activ şi Înţelept să vă
păstraţi Investit şi Protejat prin:
TFSA (plan de economii fără taxe),
RESP (plan de Educaţie), RRSP (plan
de pensionare), RIF, RDSP (plan de
Dizabilitate - Guvernul contribuie
până la 300%), şi alte investiţii în
fonduri mutuale.
Tel: (519) 886 7300 ext 5
lmironescu@mcwaterloo.on.ca

Michael Ellis,
President, Investia
Financial -Waterloo

Lumi Mironescu,
BA, CIM, CC,
Account Executive

IMPORTANT! Am ajutat familii de români cu plan de handicap. Exemplu:
În 2012, Guvernul Canadian a adăugat $13,500 la o contribuţie de
$3,000 pentru un plan de Disabilitate (Registered Disability Savings
Plan)! Ne face plăcere să vă ajutăm şi pe Dumneavoastră!

ARTICOL PUBLICITAR

Va urez Succes!

Violeta Day Care
Grădiniţă cu Program Flexibil pentru copii de
la 1 an pâna la 4 ani.

Tel. 519 894 6039

Email: violeta_sindile@yahoo.com

Toata lumea azi foloseste o anume
expresie care a devenit un stereotip:
„Gandeste pozitiv!” Este o expresie
care indeamna la deschidere catre
lucrurile bune si frumoase si este
perceputa ca aducatoare de succes.
Dar oare cati dintre noi stim oare sa
ne exprimam in aceasta directie? Cati
dintre noi aplicam in viata cotidiana
acest principiu sanatos, calea sigura
catre succes in toate directiile?
Comunicam unii cu altii folosind diverse
cuvinte din vocabular si de multe ori
facem greseli care ne blocheaza calea
catre scopul nostru. Am sa dau un
exemplu. „E o zi frumoasa astazi, DAR
maine va ploua”.
Fraza de mai sus contine doua parti
delimitate de conjunctia „DAR”. Credeti
ca mesajul pe care l-am transmis in
fraza de mai sus este pozitiv? Daca
raspunsul vostru e DA, atunci sunteti in
greseala. Dar pentru a explica aceasta
afirmatie trebuie sa cunoasteti cate ceva
despre minte, despre care am vorbit
intr-un articol anterior. Va reamintesc
doar faptul ca mintea subconstienta,
cea care nu doarme niciodata,
decodifica in felul ei informatiile primite
care reusesc sa treaca prin filtrul
mintii constiente. Cuvantul „DAR”
este pentru subconstient un marker
(demarcator), care delimiteaza prima
parte a frazei, pe care pur si simplu
o sterge ca si cum nu ar exista, astfel
incat, ceea ce ramane este partea a
doua. Cu alte cuvinte prima parte este
ascunsa sau pusa dedesubtul partii
a doua a frazei. Este, daca vreti, cea

mai proasta varianta de comunicare
cu subconstientul, acesta ramanand
doar cu partea a doua care este latura
negativa a mesajului: „...maine va
ploua”. Iata cum fara sa stiti si fara sa
vreti, v-ati concentrat pe partea goala
a paharului.
Varianta a doua de comunicare cu
subconstientul ar fi: „E o zi frumoasa
astazi, SI maine va ploua”. Conjunctia
„SI” este decriptata de subconstient
drept balanta in echilibru, cu alte
cuvinte, cele doua parti au aceeasi
greutate, fiind egale ca mesaj. Nici
aceasta forma de comunicare nu se
concentreaza pe latura pozitiva 100%.
Ultima varianta poarta cheia si secretul
succesului si al pozitivului in tot ce
intreprindeti, nelasind loc pentru
indoiala. „E o zi frumoasa astazi,
CHIAR DACA maine va ploua” Acest
mesaj pune partea intai deasupra celei
de-a doua, subliniind latura pozitiva
a comunicarii. Cu alte cuvinte, ea
ascunde partea negativa in spatele
celei pozitive. Totusi, pentru a fi pozitiv
100% trebuie sa faceti si ceva pentru
realizarea scopului propus pentru ca
„Dumnezeu iti da, dar nu-ti baga si
in traista...” Sper ca m-ati intles. Si
acum la treaba, exersati cat mai mult
acest fel de a vorbi cu subconstientul
vostru, observand ce simturi va trezesc
aceste cuvinte, urandu-va la toti mult
SUCCES!
Dan N.
(pentru detalii sunati acum
519-722-4056)
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NIAGARA

Despre comunitate şi puterea lucrului împreună bine făcut
Comunitatea Română din Niagara, în colaborare
cu Consiliul Parohial al Bisericii Ortodoxe Române
din Niagara Falls se mândresc cu un nou succes
comunitar colectiv – renovarea extensivă a sălii
sociale a nou achiziţionatei biserici din Niagara Falls
exclusiv cu munca voluntară şi donaţiile membrilor şi
enoriaşilor.
Iniţiată la sfârşitul lui septembrie 2017, acţiunea
comunitară de renovare a sălii sociale e aproape
de sfârşit. S-a plecat de la ideea de a înlocui câţiva
pereţi vechi şi insalubri şi de a stopa apa care
inunda constant subsolul clădirii dar prin răspunsul
extraordinar al famiilor de români din Niagara,
care au făcut donaţii materiale importante şi au
petrecut multe ore de muncă fizică voluntară, s-a
ajuns la o renovare extensivă, impermeabilizarea
pereţilor exteriori, înlocuirea instalaţiei electrice,
pereţi noi de rigips la interior, renovarea băilor şi a
bucătăriei. Un proiect care uşor ar fi putut costa în
jur de $30,000 – 40,000 a fost realizat voluntar de
oameni minunaţi, pricepuţi, binevoitori, care şi-au unit
forţele, abilităţile şi ştiinţa în desăvârşirea unui lăcaş
de adunare spirituală şi culturală. “Suntem copleşiţi
şi încântaţi peste măsură de ce am economisit dar
mai ales de ce am realizat” – a spus Florin Largeanu
– Preşedintele Consiliului Parohial. “Ne bucurăm că
am reuşit să terminăm cât de cât pentru a sărbători
împreună Hramul Bisericii pe 19 noiembrie şi să
pregătim sala pentru a primi oaspeţi. Deasemenea
s-a curăţat şi revopsit şi în interiorul bisericii.” “Mie
mi se pare perfect” - a declarat Ruxandra Nicolescu –
Preşedintele Romanian Community of Niagara –“dar
fiecare mică imperfecţiune de finisaj la sala socială,
nu va face decât să ne amintească mereu de efortul
depus, de mândria lucrului făcut împreuna, cu scop,
cu finalitate, cu bucurie. Asumat, în ciuda lipsei de
timp şi a resurselor financiare. Suntem foarte mândri
de mica noastră comunitate, generoasă, sufletistă,
minunată! Le mulţumim pe această cale tuturor celor
care au contribuit, fiecare cu ce a putut! Împreună
suntem eficienţi, puternici, uniţi.”
Donaţiile pentru terminarea lucrărilor sunt încă
binevenite şi foarte apreciate.
Comunitatea Română din Niagara

Produse marca RÂURENI la Dorel’s Food

Râureni este una dintre cele mai cunoscute
branduri româneşti, cu mai mult de 40 de
ani de tradiţie în conservarea fructelor şi
a legumelor după reţete autentice. Încă
de la înfiinţarea fabricii de conserve
Râureni, în 1968, producătorul a făcut
o promisiune, aceea de a oferi “darurile
preţioase ale naturii”, un logo aflat pe
fiecare produs marca Râureni. În 2008,
s-a investit în modernizarea utilajelor
şi a infrastructurii, pentru a asigura
un nivel ridicat de calitate, şi într-un
depozit frigorific. Doi ani mai târziu,
produsele Râureni apar pe piaţă într-o
nouă prezentare, având o nouă identitate
şi un ambalaj nou care vorbeşte despre
pasiunea lor pentru conservarea fructelor
şi legumelor, de la natura cu dragoste.
Iar acum, la Dorel’s Food suntem mândri
să le urăm bun venit în inventarul
nostru. Puteţi găsi aici o mare varietate
de gemuri, legume murate, oţet, sucuri
carbogazoase şi naturale, ceaiuri de
plante, siropuri ... toate la cele mai bune
preţuri din zona.
Fă-ne o vizită acum la 101 Whitney
Place, Kitchener, ON; Luni - Vineri
orele 9-17; (519) 742-4670.
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SCHOMBERG

TORONTO

Biserica Ortodoxă Română Sfântul Ilie, din Schomberg vă invită
Duminică 3 Decembrie, să sărbătorim

Ziua României

Pentru această zi deosebită, Biserica
noastră vă aşteaptă să îmbrăcaţi
porturile populare, înfrumuseţând
momentul cu cele mai autentice straie
care vor împodobi şi înălţa solemnitatea
zilei.
După Sfânta Liturghie, va urma
serbarea copiilor şi programul special
pregătit de coriştii noştri în acest scop.
După program, avem pregătită Agapa
Frăţească:

MENIU: ciorbă de peşte; friptură de
peşte şi un pahar cu vin.
Donaţiile sunt lăsate la aprecierea
dumneavoastră.
Doamnele care doresc, pot să aduca o
tavă cu prăjitură de post.
Cu deosebit respect,
Pr. Ciprian Pasca 416-835-1223
www.bisericasfantulilie.com
Post uşor!

ILIE BADINIAuto Instructor

ŞCOALĂ DE ŞOFERI vă asigură:
-curs întreg la sfârşitul căruia veţi beneficia de
certificatul pentru asigurare.
-ore private în maşină
-cursuri de pregătire pentru cei în vârstă
-îndelungată experienţă în pregătirea celor cu
dezabilităţi
Având 14 ani experienţă în domeniu, suntem
specializaţi în a pregăti pe cei care nu au condus
niciodată sau cei care au întâlni dificultăţi în a
învăţa să conducă. Pentru urgenţe, examenele se
pot susţine în Stratford unde nu este autostradă,
Woodstok, Brantford sau Guelph.

MTO APPROVED
www.autodrivingschool.ca

519-635-7711

Biserica Sf. Ioan Evanghelistul

MASA COMUNITARĂ
9 decembrie 2017 - 7pm

Biserica noastră vă invită să participaţi, alături de preoţii slujitori din Toronto şi
împrejurimi, la slujba Vecerniei, urmată de o Masă Comunitară cu dezlegare la
peşte. Vă aşteptăm cu drag să aducem mulţumire Domnului pentru binecuvântările
de care ne-am învrednicit şi să zabovim pentru puţin în comuniune şi trăire
românească.
Dumnezeu sa va ocroteasca.
Rev. Fr. Stefan Morariu 647-271-6161
Rev. Fr. Antonel Dumitru 416-953-5449
100 Old Orchard Grove, Toronto, ON, M5M 2E2
www.sfioanevanghelistul.ca
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DIVERTISMENT

HOROSCOP

BERBEC (21 martie - 19 aprilie)
Sănătate: Orice abuz, orice abatere de la
principiile pe care ţi le-ai impus în ceea ce
privește regimul de viață, poate lăsa urme.
Dragoste: Apar noutăți în viața sentimentală
ce te determină să visezi până departe.
Financiar: Faci mari eforturi ca să-ți
gestionezi resursele financiare fără a
declanșa vreun dezechilibru.
TAUR (20 aprilie - 20 mai)
Sănătate: Se aud veşti de vindecare, de
ameliorare a unor probleme mai vechi.
Dragoste: Dragostea cere multe eforturi,
nimic nu evoluează de la sine. Doar de tine
depinde reușita relației. Financiar: Vei fi
în faţa unei afaceri noi, a unei investiții de
succes, a unor achiziții pe care le pregătești
de multă vreme.
GEMENI (21 mai - 21 iunie)
Sănătate: Poţi avea o stare de nervozitate
crescută, fapt generat de prezența lui
Uranus retrograd. Dragoste: Ești printre cei
mai puțin norocoși în iubire, poate fi chiar
una din cele mai sumbre perioade ale
acestui an. Financiar: Banii sunt un punct
sensibil, nu prea o duci bine.
RAC (22 iunie - 22 iulie)
Sănătate: Nu ai probleme deosebite, dar
trebuie să fii prudent deoarece ai putea
avea unele necazuri cu gâtul sau urechile.
Dragoste: Se știe cât ești de emotiv, iar
dragostea te face şi mai sensibil, şi mai
vulnerabil. Financiar: Planul financiar este
fragil. Ba ai, ba nu mai ai, şi eşti pus în
fața unor decizii importante cu privire la
sumele de care dispui.
LEU (23 iulie - 22 august)
Sănătate: Ești cam agitat şi nu reușești săţi păstrezi energia în limitele controlabile.
Există riscul unor accidente cauzate de
grabă. Dragoste: Relația evoluează foarte
bine, formați un cuplu bine închegat
care face furori pe unde trece. Financiar:
Economia e cuvântul de ordine pentru ca
este una din cele mai restrictive luni ale
acestui an.
FECIOARĂ (23 aug. - 22 sep.)
Sănătate: Te afli sub o aripă protectoare
ce te ţine departe de orice boli majore.
Dragoste: Când vine vorba de iubire,
aproape că nu vrei să discuți despre viața ta
sentimentală, deoarece nu pare să fie atuul tău forte. Financiar: Banii sunt un punct
fragil.

BALANŢĂ (23 sept. - 22oct.)
Sănătate: Probleme digestive. Fi atent la
alimentele pe care le consumi. Dragoste:
Partenerul este principalul motiv de stres
în viaţa sentimentală, pentru că nu mai
este pe aceeaşi lungime de undă cu tine.
Financiar: Nu există vreun stres major,
tratezi problemele băneşti cu detaşare.
SCORPION (23 oct. - 21 noi.)
Sănătate: În acest interval poți avea unele
probleme de sănătate la nivelul rinichilor.
Dragoste: Încearcă să fii mai relaxat şi să te
bucuri de ceea ce e frumos între tine şi
partener, fără să te cramponezi de ceea ce
lipseşte. Financiar: Banii sunt motivul
multor conflicte, pentru că obții până la
urmă ceea ce vrei, dar numai după o luptă
serioasă cu obstacolele.
SĂGETĂTOR (22 noi.- 21 dec.)
Sănătate: Eşti predispus la probleme cu
ligamentele şi articulaţiile. Dragoste: De
mult nu te-ai mai simţit atât de bine în pielea
ta, şi totul numai datorită încurajărilor
primite de la partener. Financiar: Fii mai
cumpătat când vine vorba de cheltuieli.
CAPRICORN (22 dec.- 19 ian.)
Sănătate: Te simți bine în pielea ta, dar
nu neapărat starea ta de sănătate este
importantă acum, ci cea a familiei tale.
Dragoste: Cooperați excelent împreună,
ca un tandem perfect în care fiecare îl
completează pe celălalt. Financiar: Trebuie
să împarți sumele existente în așa fel încât
să nu resimți constrângeri majore.
VĂRSĂTOR (20 ian. - 18 feb.)
Sănătate: Ai nevoie de o viață tihnită şi de
un regim echilibrat din toate punctele de
vedere. Dragoste: Deși apreciezi dovezile
de dragoste puse într-o formă romantică
şi sensibilă, acum calculezi iubirea
partenerului tău mai mult în funcție de
faptele pe care ţi le dedică. Financiar: Se
pot naște idei noi de a câștiga bani.
PEŞTI (19 februarie - 20 martie)
Sănătate: Sunt persoane care au trecut prin
situații similare şi au scăpat cu bine, iar
dacă le urmezi sfaturile, totul se va redresa
fără urmări. Dragoste: Tu ești eroul central
al unei bune vieți de familie, ca atare nu
avea pretenții prea mari de la partener.
Financiar: Gesturile pripite te pot costa
mult.
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PETRECETI CU NOI
SAMBATA 31 Decembrie, 2017 ora 7:00 PM
Sala “DACIA”- 247 Rosethorn Avenue
Biserica Sf. Gheorghe, Toronto
va invita la

“REVELION 2018”
*
Meniu bogat cu specific romanesc.
*
Vin alb, rosu si sampanie gratuit pentru fiecare masa.
*
Pentru toate gusturile “cash bar”.
*

“LIVE ENTERTAINMENT”

Cu FORMATIA “ TERRA “ - Muzica * dans * Voie buna
Tombola Revelionului ! Surprize !
Pretul biletelor:
Adulti $ 95.00
Studenti si Seniori $ 65.00
Copii ( 1-10 ani ) $ 45.00
Pentru rezervare bilete sunati la: 905-326-1494 (seara)
informatii la 905-770-8529
Locurile fiind limitate, rezervati-va bilete din timp.
Va asteptam cu drag!
La multi ani!
MENIUL DE REVELION
Aperitive: mezeluri ( salam, carnati oltenesti, jumeri, toba, kaiser )
branzeturi, oua umplute, rulada de pui, salata de ciuperci, salata de beouf,
legume cu ranch dip, ardei umpluti cu ricotta cheese, salata verde, masline,
mustar
					
*
Sarmale cu smantana
					
*
Friptura: friptura de porc, curcan la cuptor, garnitura de cartofi la tava,
muraturi
					
*
Desert: prajituri, cozonac, tort, fursecuri, inghetata, fantana de ciocolata cu
fructe, cafea, ceai
*
Dimineata: ciorba de potroace
*
Bauturi gratuite: pe fiecare masa o sticla de vin alb si vin rosu
sampanie la miezul noptii
*
Cash bar: alcool, vin, bere, sucuri, etc… pentru toate gusturile

Paulina Popescu

pag.12 AGENDA ROMÂNEASCĂ

1 Decembrie * Nr.244

IMPRESII DE CĂLĂTORIE

Prin HAWAII,

ŢARA CURCUBEIELOR

Vă mai amintiţi de expresia idiomatică
din limba română “De ce ai intirziat? Ai
venit din Honolulu!”.
Pentru noi cei care trăiam în lagărul
comunist ni se părea de neatins această
localitate îndepărtată şi exotică. Unii
dintre noi nici nu ştiam unde este situată
pe hartă.
Hawaii este sinonim cu “farniente” pe o
plajă paradisiacă, cu apa de culoarea
turcoazului, nisip alb şi palmieri. În
Hawaii este ocean până la infinit, zeci de
munţi şi o floră de o frumuseţe rară. Aici
puteţi să înotaţi cu broaştele ţestoase
marine, un moment magic şi unic, să
vă plimbaţi printr-o rezervaţie naturală
unde puteţi admira flora şi fauna
locală. Trebuie neaparat să admiraţi
romantismul unui apus de soare pe
plajă, un adevarat joc de culori.
Hawaii este cunoscut sub numele
de “rainbow state” pentru că există
curcubee peste tot iar soarele
străluceşte sub picături fine de ploaie
creeând un cer feeric. Chiar este
binecuvântată ploaia măruntă şi
răcoritoare când soarele dogoreşte ca
un cuptor.
Ne-am hotărât relativ repede pentru
a merge în această excurie. Ne-am
îndreptat mai întâi privirea spre Airbnb
dar diferenţa de preţuri era infimă.
Am găsit un pachet turistc cu agentia
Sunquest, hotel şi bilet de avion, la un
hotel de 3 stele situat în cartierul turistic
al Honolulului, legendarul Waikiki. Nu
prea am fost încântaţi de zborul cu
United care nu ne-a oferit nici un fel
de serviciu timp de 9 ore cât a durat
călătoria de la Chicago la Honolulu.
Adevărat, avionul a fost nou şi curat,
dar fără ecrane de televiziune. Nu
ştiam că trebuie să descarc o aplicatie
United pentru a viziona filme gratuit în
avion. Daca nu aveai tableta personală

puteai să inchiriezi tableta lor care
costa $10. Ni s-a oferit numai apă,
suc şi cafea precum şi un biscuite
dulce. În schimb ai voie să îţi iei cu tine
mâncare. Aproape toţi pasagerii din
avion aveau un pachet de acasă. În
primul rând m-am uitat pe site-ul USA
pentru a vedea ce alimente am voie să
iau cu mine şi am tipărit acea pagină.
Atenţie legumele şi fructele trebuie să
aibă o etichetă cu provenienţa lor iar
brânzeturile trebuie să fie ambalate
în pachetul orginal. Ajunşi la Honolulu
m-am îndreptat spre ghişeul Roberts
unde un shuttle ne-a adus la hotel
pentru suma de $16 de persoană. La
întoarcere am găsit altă companie
Hawaii Super Transit care ne-a oferit
acelaşi serviciu cu $10 de persoană.
Limba hawaiiană este una dintre
cele mai vechi limbi vorbite din lume
deşi astăzi numai 1% din locuitori o
vorbesc. Înaintea sosirii căpitanului
Cook limba hawaiiană era o limbă orală
asemănătoare cu limba vorbită în Thaiti.
Când misionarii au sosit în Hawaii
au avut nevoie să înlocuiască limba
orala în limba vorbită. Ei i-au învăţat
pe hawaiieni să citească în limba lor
scrisă pentru a putea să le transmită
mesajul Bibliei. Ei au dezvoltat un
alfabet hawaiien compus din 12 litere,
5 vocale şi 7 consoane. După anexarea
Hawaiiului de către Statele Unite în
1898 limba hawaiiană a fost scoasă din
şcoli. În 1978 limba hawaiiană a fost
aleasă ca limbă oficiala a Hawaiiului
şi numeroşi elevi au ales să studieze
limba ancestrală în liceu. Astăzi există
1000 de hawaiieni a căror limbă
materna este hawaiiana şi în plus 8000
de oameni pot vorbi această limbă.
Aloha este cuvântul din limba hawaiiană
cel mai folosit care înseamnă “bună
ziua” sau “la revedere”. Hawaii este
adesea denumit statul Aloha.
Primul lucru care m-a frapat
în Hawai a fost lipsa poluării,
plantele aromatice frumos
mirositoare. Ningea cu flori
de gardenia. Ţântarii, aceste
insecte tropicale nocive lipsesc
cu desăvârşire în Hawaii, la fel
şi şerpii.
Apa este un leitmotiv local, ne
aflăm în mijlocul oceanului cel
mai întins al planetei şi vedem
apă peste tot.
Hawaii este leagănul surfului
care este de fapt sportul lor
naţional. Nu degeaba Hawaii
este centrat pe surf, uşile
cafenelelor sunt în formă de
planşe de surf şi se găsesc
statui ale lui Duke aproape
peste tot.

Prima întâlnire a societăţii noastre cu
surful datează din timpul căpitanului
Cook în oceanul Pacific. James King,
cel care l-a înlocuit pe Cook a descris
în jurnalul său cum se făcea surful în
Hawaii. În sec 18 surful era practicat
curent de populaţiile din Hawaii făcând
parte din cultura lor. Şefii de triburi
utilizau surful pentru a-şi arăta talentul
şi îndemânara lor. La început a fost
practicat pe burtă şi apoi în picioare.
Regii din Hawaii practicau surful pe
anumite plaje rezervate. Regii cei mai
abili pluteau pe planşe de lemn de
7 metri. Surful a fost un sport sacru,
erau rituale de fabricare a planşelor,
aveau zei al sportului. Misionarii au fost
fermecaţi de superbele fete hawiiene
care practicau surful cu sânii goi având
un corp atletic.
Duke este nu numai un surfer de înalt
nivel dar şi un campion olimpic de
nataţie şi un actor de cinema, care a
jucat în cel putin 14 filme. De la începutul
anilor 1900 el a promovat surful fiind
considerat inventatorul surfului modern.
Pe 14 februarie 1779 celebrul explorator
britanic James Cook şi-a găsit moartea
într-o luptă dintre membrii echipajului
său şi indigenii din actuala Marea
Insulă din Hawaii. Navigator şi cartograf
de excepţie, James Cook a efectuat 3
călătorii în oceanul Pacific devenind
primul european care a explorat estul
Australiei, Noua Caledonie şi Hawaii
precum şi a facut turul Antarticii.
La început indigienii din Hawaii l-au
primit ca pe un rege, asemănându-l cu
zeul Lono celebru în acea perioadă.
Forţaţi să se întoarcă pe insulă când
li s-a rupt un catarg, indigenii s-au
arătat mai puţin amabili pentru că era
perioada de război. Anul indigenilor era
împărţit în perioada de pace şi cea de
război. Unul dintre tunurile lui Cook au
fost furate şi el se deplasează în sat cu
9 oameni pentru a îl lua prizonier pe
rege. Situaţia a degenerat şi marinarii
au fost obligaţi să se retragă pe plajă
loviţi de pietre şi de săgeţi. Căpitanul
Cook este atins la cap, apoi bătut până
la moarte şi decupat în bucăţi. Nu se
ştie cu siguranţă dacă băştinaşii erau
canibali. Numai câteva bucăţi din
corpul său au fost restituite echipajului
care le-a aruncat în mare în cursul unei
ceremonii funerare.
Toata lumea ştie că “lei“ este un colier

fabricat din flori, care în vechiul Hawaii
era purtat ca semn de distincţie sau
de rang. O persoană de rang era
recunoscută prin tipul, motivul sau
complexitatea colierului “lei”. Aceste
coliere puteau să simbolizeze un
eveniment important, o naştere, o
moarte, un acord de pace sau un război
câştigat. Colierele erau purtate în timpul
ceremoniilor religioase pentru a cere
zeilor să aducă prosperitatea.
Un colier este oferit din mai multe
motive, poate semnifica dragostea,
prietenia,
afecţiunea,
fericirea,
obţinerea unei diplome, o căsătorie. Nu
exista limită de vârstă pentru a primi un
colier lei. Colierul pentru bărbaţi este
confectionat din mici nuci şi se numeste
“kukui”.
Exista şi ziua colierul lei, care se
sărbătoreşte pe 1 mai în insule,
începând cu 1928. Un lei se poate
cumpăra peste tot şi costă între $5 şi
$10.
Hula este dansul prin excelenţă
hawaian, fiind un dans indigen, însoţit
de un cântec. Polinezienii au sosit
în Hawaii în bărci artizanale şi s-au
instalat pe aceste insule fertile dansând
hula pentru a mulţumi zeilor. Există şi
o şcoală de hula care interzice elevilor
să îşi taie părul şi unghiile. Costumele
tradiţionale constă în colier de flori, o
fustă, brăţări din os de balene şi dinţi de
câine în jurul gleznelor. Vă recomand
să participaţi la un spectacol de Hula,
spectacole gratuite au loc marţi, joi
şi sâmbătă la apus de soare pe plaja
Waikiki.

Va urma

Paulina Popescu,
Kitchener
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OAKVILLE

Programul de Limba Româna HCDSB şi Vorbesc Româneşte,

Vă invită să sărbătorim împreună venirea Crăciunului
Şi în acest an vom avea două concerte:
La şcoală, Serbarea de Crăciun va
avea loc sâmbătă, 16 decembrie, în
sala de sport. Copiii sunt aşteptaţi de
la ora 9:30, concertul incepând la ora
10:00.
La biserica, concertul de colinde va
avea loc duminică, 17 decembrie la ora
2:30 PM.
Aici copiii care doresc să interpreteze
în afara concertului o melodie pot să
o facă. Dacă copilul dumneavoastră
doreşte să interpreteze o piesa, vă rog
să îmi trimiteţi numele copilului şi piesa
interpretată şi instrumentul la care vrea
să cânte (pian există la biserică).

Adresa:
Misiunea “Nașterea Maicii Domnului” (în
incinta Bisericii Anglicane St. George)
7051 Guelph Line, Milton, ON, L0P1B0
(Guelph Line & Derry Rd.)

podoabele de brad sunt pregătite).
Cei ce ne pot ajuta sunt rugati să ne
contacteze pe adresa
scoalaoakville@gmail.com sau să ia
legătura cu noi la şcoala.

Tinuta (atat la şcoală cât şi la biserică):
Vă rugăm să îmbrăcaţi copiii în costum
popular sau ie şi pantaloni/fusta de
culoare închisă. Daca nu aveti ie, bluze/
camasi albe, pantaloni/fuste de culoare
inchisa şi încălţăminte potrivită pentru
scenă.

Gustari:
Pentru a completa atmosfera de
sărbătoare, pe cei ce doresc şi pot
îi încurajăm să aducă mici gustări la
evenimentul din 16 decembrie. Mese
(impodobite) vor fi puse la dispozitie.
ATENTIE: Gustările sa nu conţină nici
un fel de nuci sau alune.

Voluntari:
La evenimentul din 16 decembrie
vom avea nevoie de ajutor pentru
împodobirea scenei (decorurile şi

Colinde:
Până atunci vă încurajăm să repetaţi cu
cei mici colindele pe care le pregătim.

Versurile acestora le veţi găsi în
dosarele copiilor.
A venit, a venit iarna
O ce veste minunată
Astăzi s-a născut Hristos
Trei păstori
Steaua sus răsare
Domn domn să-nălțăm
Iată vin colindători
Săniuța fuge
Moș Crăciun
Aşteptăm cu drag şi cu nerăbdare să
sărbătorim împreună.
Oana Dragalin
şi grupul de instructoare
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POZE şi VIDEO
PENTRU NUNŢI, PETRECERI, BOTEZ

416.800.0832
ACCOUNTING & TAX SERVICES
for Owner Managed Businesses & Individuals

Serviciu
superior şi
Preţ
Convenabil!

Cursul de Limba Engleză
pentru Seniori
Începând cu Joi, 21 Septembrie, se reia Cursul de Limba Engleză pentru seniori
între orele 9:30 - 11:30 am. Cei interesaţi de curs sunt rugaţi să o contacteze pe
Doamna Profesor Delia Achim pe email:
alavianaachim@yahoo.com sau la telefon: 647-924-7798.

mcarabas@gmail.com

-Financial Statements/Tax Planning
-Electronic Payroll Services
-Personal & Corporate Tax Returns

519 884-4850
dbruce@padgettwaterloo.ca

ÎNTÂLNIREA SENIORILOR

Vă aşteaptăm în fiecare zi de miercuri la amiază la ora 12pm la Kitchener Farmers Market.
Adresa: 300 King St.E. Informaţii suplimentare la 519-594-1712.

Mulţumim sponsorilor noştri: Cristina Pekurar, Mariana Ţuţuianu, Adrian Toma, Luminiţa Mironescu,
Patricia George-Cosh şi Toni Silberberg

Rom Car Automotive

Service Center

NOU !

Adresa:
76 Woolwich Street N
(intersecţia străzilor
Victoria şi Fontaine drumul spre aeroport)

-Monthly Bookkeeping

Pentru o mare gamă de
autovehicule, reprogramăm
cheile de contact şi
computerul de bord.
Rom Car oferă toată gama de servicii de mecanică, electronică,
electrică, diagnoză pentru toate mărcile şi toate modelele de
autoturisme.
Rom Car vă oferă cauciucuri Brigestone, Firestone, Hankook,
Uniroyal, Infinity, Michelin, BF Goodrige plus instalare şi balansare
la cele mai bune preţuri.
În caz de accident facem reparaţii integrale, lucrăm cu orice companie
de asigurări. Ne sunaţi şi noi ne ocupăm de tot.
Ne puteţi contacta de asemenea pentru schimarea uleiului de motor şi
de transmisie şi pentru Safety Inspection.
Deasemenea antifonăm maşina împotriva ruginei cu ulei sau cu o
pastă specială.
Pentru maşinile aflate în garanţie, asigurăm întreţinerea periodică.

Tel: 519-781-2929

Articolele publicate în ziarul AGENDA ROMÂNEASCĂ
nu reflectă opinia redacţiei. Dreptul de copyright rămâne
în exclusivitate autorilor.
Redacţia AGENDA ROMÂNEASCĂ nu răspunde de
conţinutul reclamelor comerciale, al anunţurilor de Mică
Publicitate şi al articolelor. Răspunderea privind textul,
pozele şi grafica acestora revine în totalitate persoanelor
care solicită acest gen de servicii oferite de redacţia ziaru-

lui. Articolele primite pe adresa redacţiei vor fi publicate
în limita spaţiului disponibil alocat acestora.
Articolele din acest număr au fost “culese” din provincia
Ontario şi editate de echipa redacţională.
A fost folosită ca şi sursă de informaţii, revista Tango
(www.revistatango.ro) şi publicaţia Accent Montreal
(www.accentmontreal.com).
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Aţi deschis
un nou
business?
Publicaţia
AGENDA
ROMÂNEASCĂ
vă oferă spaţiu GRATUIT
pentru o singură apariţie
să promovaţi businessul şi să faceţi cunoscut
tuturor cititorilor oferta
dumneavoastră.
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FIRMA DE CONSTRUCTII
IN TORONTO ANGAJEAZA:

ANUNŢURI - MICA PUBLICITATE
A-Z DRIVER

ZIDARI $25-$32
NECALIFICATI $15-$25
STUCCO $25-$30

Min 50 ore / saptamana.
Plata: transfer direct sau cash.
Lucru la inaltime, residenti sau noi veniti.
Vorbim romaneste, ungureste, sirbeste,
poloneza, rusa, franceza, engleza.
Zone de lucru în toata provincia Ontario.
Contactati-ne la:
angajamtoronto@gmail.com

Croitorie PAVEL JURCĂ

- Costume la comandă, Pantaloni pentru bărbaţi şi
femei (stofe lână 100% de calitate superioară)
- Reparaţii stofă-piele, Modificări.47 ani experienţă.
Telefon 519.741.1888

Angajăm urgent un şofer cu minimum 1 an experienţă,
pentru Windsor-Montreal-USA. Full Time job.
Possible salary 5000+.Pentru info: Danny 647-982-2404

Casă de vânzare în Alba Iulia

situată în apropierea centrului economic al oraşului,
la aproximativ 500 de metri de centrul vechi şi istoric.
8 camere, 3 băi, 2 balcoane, 2 bucătarii, camera de zi,
sufragerie, hol de 20 mp, 2 garaje, o terasă de 35 mp,
camera tehnică, 2 pivniţe şi alte dependinţe care pot fi
transformate în camera de locuit, la birouri, depozite, etc.
Suprafeţele camerelor variază între 15 mp si 30 mp.
Acestea sunt situate pe 2 nivele, câte 4 pe etaj.

AGENDA ROMÂNEASCĂ
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WATERLOO
DANCE
116 Queen st. North Kitchener

Şcoala de Dans Sportiv
WATERLOODANCE
face înscrieri la următoarele clase:
- COPII cu vârste între 4 - 16 ani
- Clasă pentru COPII 4-5 ani
- ADULŢI
*Clasa “Exercise with Latin”
*Oferim clasă de coreografie pentru “First
Dance” (Dansul Mirilor)
Alexandra Sevastianova

519-497-4878 www.waterloodance.com
info@waterloodance.com

negue61@yahoo.com
34 PROGRAME ROMÂNEŞTI
Info la

Direct din România. Fără computer şi fără antenă satelit.
Este necesar internet HighSpeed.
Info la 416.800.0832
ROM CAR Automotive din
Kitchener aduce la comandă
orice maşină de la Auction.
Masini în stoc:
2012 Hyundai Accent
2012 Mazda 3
2010 Kia Rio
2006 Kia Rio
2014 Ford Focus
2010 Vw Jetta tdi

519.781.2929
Locaţiile Şcolilor de Limba Română din Ontario
TORONTO
Milne Valley (Lawrence & DVP)
100 Underhill Dr., Toronto
Charles H. Best (Dufferin & Finch)
285 Wilmington Ave, Toronto
Secord Public School (East York)
101 Barrington Ave, Toronto
Clase de Liceu
(compulsory credits)
(Victoria Park/
Lawrence Ave)
Senator O’Connor P.S.
60 Rowena Dr, Toronto
Info ptr toate locaţiile din Toronto:
posta@scoalaromaneasca.ca
www.scoalaromaneasca.ca
ETOBICOKE
West Glen
47 Cowley Ave, Toronto
nathaliemarga@gmail.com
HAMILTON
Şcoala de Limba Română
Casa Română
20 Murray St W, Hamilton
apredescu08@gmail.com
OAKVILLE
St. John Paul II Catholic
Elementary School
scoalaoakville@gmail.com

2130 Kingsridge Dr,
Oakville, ON L6M 4Z2
OAKVILLE
Şcoala
Romaneasca
Oakville/
Burlington
Clasa de Liceu (compulsory credits)
Clase de Limba Romana (varsta
4-14ani)
West Oak Public School
2071 Fourth Line, Oakville
scoalaromanaoakville@gmail.com
KITCHENER
Şcoala Românească- St. Louis Centres
St. Louis Adult Learning and
Continuing Education,
80 Young St. din Kitchener.

ÎMPĂRĂȚIA MIELULUI
Uitam să-ți spun
de măgărușul Meu
că-i tare înțelept de felul lui!
Din ochi ne înțelegem
precum urechea florii
soarbe albinei cântecu-i de fată.
Îi povesteam, ca altădată,
de-mpărăția Mielului
când va ajunge împărat,
dar în privirea de asină
s-a vestejit arcușul de lumină
ca un apus mai trist decât amarul,
și capul l-a plecat pe pieptul Meu.
De ce în ochii lui
se-amestecau
și mângâierea și dojana?

stlouisscoalaromaneasca@hotmail.com

KITCHENER
Şcoala Publică de Limba Română
Forest Heights Institute,
255 Fischer Hallman Road, Kitchener.
admscro@yahoo.com (519-749-2297)
HAMILTON/STONEY CREEK
BISERICA SFANTUL NECTARIE
(Wesley United Church building)
651Highway 8, Stoney Creek, L8E5J7
covacigaby@gmail.com
OTTAWA
Şcoala Românească
Frank Ryan Catholic Intermediate
School, 128 Chesterton Drive, Ottawa,
Profesoara: Doamna Rodica Costea
scoalaromaneascadinottawa@gmail.
com

Fecioara-nțelegând a lăcrămat.
Știa că Mielul împărat
va fi ales de Dumnezeu
numai pe-o zi cum florile o știu
deopotrivă cu finicu-n cruce,
spre-a se-mplini
scripturile ce zic,
că Mielul o să ierte
chiar dojana,
că oamenii coroana
cu-alai urcând i-o vor
aduce
cu-aproape-o
săptămână mai târziu.
Dumitru Ichim
Kitchener

www.dumitruichim.com

Simply Delicious...

Situat la Kitchener Farmer’s Market în
Kitchener, 300 King Street E, vă oferim:
- supe şi ciorbe calde
- şniţel de porc şi de pui
- pireu de cartofi, varză călită
- mici (producţie proprie), gulaş
- pierogis
- omletă cu slănină sau cîrnaţi
Primim comenzi la telefonul

519-590-6472

Program:
Marţi - Sâmbătă (la etaj).

Lecţii particulare de:
FAGOT, Taragot, Saxofon,
Blockflote, Pian,
Teoria Muzicii

TARAGOTIST

PENTRU
PETRECERI ŞI NUNŢI

SIMION CIOBANU
Artist profesionist
Tel: 519-489-6748
simion.bassoon@gmail.com
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Defining excellence in Implantology

Dentist Dr. Sorin Boeriu is a new
member of Leading Implant Centers

Zug/Kitchener, 28thSeptember 2013 |
Certified top-implantologists present
themselves on our new flagship platform.
The latest member in our elite group is
Dr. Sorin Boeriu from Kitchener in
Canada.
With Dr. Sorin Boeriu owner of the
Boeriu Implant Dentistry, the Internet
platform of Leading Implant Centers
has won another high-quality member.
With his award “Diplomate” issued
by the International Congress of Oral
Implantologists (ICOI), the top-class
implantologist Dr. Sorin Boeriu has
proven that he is not only highly engaged
for his own further education but also
equally conscientious of the qualification
requirements of future implantologists.
Extensive practice experience as well as
profound know-how and many years of
experience on the latest scientific level,
complimented by constant participation
in advanced training and education, as
well as further training and continuous
education, are the requirements that
an implantologist needs to repeatedly

demonstrate in order to gain this award
at first, but then also to earn it anew again
and again.
Leading
Implant
Centers
solely
incorporates implantologists on its
platform who are on the highest
education and certification level
of scientific associations. Over the
worldwide available multilingual portal,
interested individuals and patients can
find those implantologists who have been
successfully certified. Thereby, Leading
Implant Centers dissociates itself
fundamentally from the in-transparent
and exceedingly subjective assessment
portals.
At Leading Implant Centers, all
participating implantologists posses
extensive practical knowledge as well as
profound know-how and many years of
experience on the latest scientific level
complimented by constant participation
in advanced training and education as
well as further training and continuous

Dorel’s Food
101 Whitney Place, Kitchener, ON, N2G 2X8

Toate tipurile de făină, iaurt,
condimente, cartofi, ceapă, măsline,
lămâi, tot felul de brânzeturi printre
care renumita

Pentru comenzi:

519-742-4670

KW CASA REALTY
INC. BROKERAGE

SINGURA COMPANIE ROMÂNEASCĂ
DE REAL ESTATE DIN TRIUNGHIUL DE AUR
www.kwCASArealty.com

136 Ottawa St.S., Kitchener, On

office 519.489.0441
fax 519.489.0466
sales@naturalstonecity.com

CRISTINA PEKURAR SALES PERSON

For a consultation please call

519-578-7830

Peste 1000 de plăci în stoc

VĂ OFERIM
ŞI INSTALĂM
CEL MAI BUN
GRANIT DIN
ONTARIO LA
UN INCH ŞI
UN SFERT
GROSIME

www.naturalstonecity.com

HARRY KIHS INSURANCE BROKERS
AUTO * HOME * BUSINESS * VISITOR TO CANADA

INSURANCE

3%
Tel:519-569-8899
FREE HOME EVALUATION, IN HOUSE MORTGAGES
Your Neighbourhood Realtors, Working For Your Best Interest

Kitchener office
866 Frederick Str.

* granite * marble * quartz *

SAU ORICE FEL DE ASIGURĂRI

Vă Oferim Serviciile Noastre
Profesionale de Real Estate
Pentru Un Comision de:

Cell:519-212-3829

For many years, Dr. Sorin Boeriu has
been an established dentist in Kitchener/
Canada. Next to implantology he also
offers vast dental care in further fields
of dentistry. With his membership, the
Leading Implant Centers is enriched
with another top implantologist.
You will find his presentation at
Leading Implant Centers under www.
LeadingImplantCenters.com

NATURAL STONE CITY

Sun: by appointment
only

NOU: Avem produse marca RÂURENI
Pentru pizzerii şi restaurante sau
magazine care deţin bucătării proprii dar
şi pentru persoane fizice.

For the patients concerned the herewith
gained transparency is an important
step and offers high quality guidance.
At the same time, the growing market
of implantology is saved from being
negatively affected by individuals who are
not willing to invest in their qualification
as implantologist, but instead in cunning
marketing tricks. With the collaboration
of the national scientific associations and
the international umbrella association we
create a basis that provides orientation
and offer a platform solely for those
implantologists that invest in their
abilities and provide input into the field
of expertise. Furthermore, Leading
Implant Centers understands itself to
be a communication platform of its
members for the patients. Participating
implantologists and their practices will
on the one hand be supported locally
with public relations and marketing and
on the other hand the global marketing
activities will promote the image of
certified implantologists internationally.

Office Hours
Mon-Fri: 8am-5pm
Sat: 8am-3pm

Creamy Feta
WHOLESALE

education.

100 Highland Road West,
Kitchener,
(în clădirea cu Riepert
Pharmacy)
harryk@pbnet.ca
www.harrykihs.com
HARRY KIHS

Vorbim:
Română, Maghiară şi Engleză

519-570-1117

Jenny Bogdan

jbogdan@pbnet.ca

